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Опис дисципліни
Дисципліна. «Фізіологія рослин» спрямована на формування у студентів системи 
спеціальних знань та практичних навичок у сфері пізнання закономірностей життєвих 
функцій рослин, розкриття їх механізмів, формування уявлення про структурно- 
функціональну організацію рослинних систем різних рівнів та вироблення шляхів 
керування рослинним організмом.

Структура курсу
Години

(лек./пр./л
аб)

Тема Результати навчання Завдання

Змістовний модуль 1.1. Фізіологія рослинної клітини.

2/-/2 1. Фізіологія рослин та її  місце в системі природничих 
наук.

Знати основні напрямки в сучасній фізіології та специфік 
наукових досліджень. Екологічні аспекти у фізіології 
рослин. Аналізувати космічну роль рослинного 
організму,основні проблеми сучасної фітофізіології.

Питання,

тести

2/-/2 2. Клітина та її  будова. Знати хімічний та молекулярний склад рослинної клітини 
та структурні компоненти рослинних клітин.

Питання,

тести

2/-/2 3. Обмін речовин і перетворення енергії у рослинній 
клітині.

Аналізувати обмін речовин і перетворення енергії клітини. 
Запасання енергії у формі АТФ. Вміст, склад та фізіологічне 
значення вуглеводів, органічних кислот, амінокислот, 
білків, ліпідів та нуклеїнових кислот.

Питання,

тести

г імістовний модуль 1.2. Водообмін рослинної клітини.
2/-/2 4. Осмотичні явища в рослинній клітині. Аналізувати надходження води в рослинну клітину, осмос, 

осмотичний тиск. Знати поняття плазмолізу та деплазмолізу. 
Тургор, тургорний тиск, циторіз, тиск набубнявіння, 
всмоктувальна (сисна) сила. Аналізувати залежність 
величини осмотичного та тургорного тисків від генетичних 
особливостей і умов життя рослин.

Питання,

тести

2/-/2 5. Надходження речовин у клітину. Аналізувати надходження розчинів солей в рослинну 
клітину.. Взаємозв’язок дихання і вбирання поживних 
речовин. Мембранний електрохімічний потенціал.

Питання,

тести

Змістовний модуль 1.3. Водообмін рослинного організму.
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2/2/- 6. Загальна характеристика водообміну 
рослині.

Аналізувати поглинання та транспортування 
мінеральних елементів. Активне та пасивне 
поглинання елементів. Інформативне значення 
іонного транспорту. Близький і дальній транспорт. 
Вторинне використання (реутилізація) елементів.

Питання,
тести

2/-/2 7. Транспірація та її значення в житті 
рослин.

Аналізувати добовий хід транспірації, особливості 
водного режиму рослин різних екологічних груп, 
взаємозв'язок водного режиму з фізіологічними 
процесами. Фізіологічна та біохімічна 
характеристика жаростійкості рослин. Стани 
спокою, анабіозу й криптобіозу у рослин.

Питання,
тести

Змістовий модуль 2.1. Фотосинтез.
2/-/- 8. Загальна характеристика і значення 

фотосинтезу.
Аналізувати фотосинтез як унікальну фізико- 
хімічну функцію рослинного організму. Знати 
характеристики основних показників фотосинтезу, 
методи та одиниці їх вимірювання.

Питання,
тести

2/-/- 9. Пластиди і пігменти фотосинтезуючих 
рослин.

Знати субмікроскопічну будову хлоропластів, 
хімічний склад, походження і онтогенез, їх 
напівавтономність. Пластидні пігменти: 
хлорофіли, каротиноїди, фікобіліни, їх фізичні, 
хімічні та оптичні властивості. Поняття про 
непластидні пігменти - антоціани, флавони і 
флавоноли.

Питання,
тести

2/2/- 10. Біохімізм фотосинтезу. Аналізувати фотосинтез, як процес поєднання 
світлових і темнових реакцій. Фотодихання, його 
особливості та фізіологічне значення. Добовий хід 
фотосинтезу. Продукти фотосинтезу.

Питання,
тести

2/-/- 11. Вплив умов зовнішнього середовиш на 
процес фотосинтезу.

Знати характеристики основних показників, від 
яких залежить розмір і якість врожаю. Шляхи 
підвищення інтенсивності фотосинтезу та 
продуктивності рослини.

Питання,
тести

Змістовий модуль 2.2. Дихання та бродіння.

2/-/- 12. Значення дихання рослин і сутність цього 
процесу.

Аналізувати бродіння та дихання - центральні 
ланки метаболізму в клітинах. Шляхи окислення 
дихальних субстратів та залежність інтенсивності їх 
функціонування від умов існування та онтогенезу 
рослини. Зв'язок між аеробною та анаеробною 
фазою дихання.

Питання,
тести

2/-/2 13. Біохімізм дихання. Аналізувати аеробну фаза дихання,зміну 
інтенсивності та шляхів дихання як адаптаційне 
пристосування до умов існування в онтогенезі 
рослин,залежність дихання від умов 
навколишнього середовища та внутрішніх 
факторів.

Питання,
тести

Змістовий модуль 3.1. Мінеральне живлення.
2/2/- 14. Загальні питання кореневого живлення 

рослин.
Аналізувати мінеральне живлення - один з 
основних типів живлення рослин, вміст 
мінеральних елементів в різних рослинах та їх 
органах. Знати пасивне та активне поглинання 
йонів кореневою системою.

Питання,
тести

2/-/- 15. Функції кореневої системи і процес 
вбирання поживних речовин рослиною.

Знати функції кореневої системи. Аналізувати 
макро, мікро- і ультрамікроелементи, їх 
фізіологічна роль.

Питання,
тести



2/-/2 16. Особливості живлення рослин азотом. Аналізувати роль азоту в житті рослини, форми 
азотного живлення вищих рослин. Відновлення 
нітратів і нітритів в рослинах. Процеси 
амінування, дезамінування та переамінування в 
рослині.

Питання,
тести

2/-/- 17. Фізіологічні основи застосування добрив. Аналізувати роль кореневих виділень для 
засвоєння поживних елементів із важкорозчинних 
сполук. Мікориза, мікрофлора ґрунту та їх роль в 
живленні рослин. Внесення добрив як важливий 
фактор керування продуктивністю рослин і якістю 
врожаю.

Питання,
тести

Змістовний модуль. 4.1. Ріст рослин
2/-/2 18. Ріст рослин. Аналізувати ріст і розвиток рослин. Знати етапи 

онтогенезу вищих рослин. Аналізувати криві росту 
рослин.

Питання,
тести

2/-/- 19. Фізіологічно активні сполуки рослин. Знати фізіологічну природу ростових рухів. 
Фізіологічні механізми фото- та геотропізму. 
Значення фітогормонів в ростових рухах.

Питання,
тести

2/2/- 20. Рухи рослин. Знати ростові рухи рослин та їх пристосувальне 
значення. Еволюція способів руху рослин.

Питання,
тести

Змістовний модуль 4.2. Стійкість та адаптація рослин до несприятливих 
факторів навколишнього середовища.

2/2/2 21. Поняття про стійкість рослин. Фізіологічна 
адаптація рослин до стресів.

Аналзувати адаптації та механізм стійкості 
рослин.
Стійкість рослин як результат процесів адаптації 
та реакцій - відповідей. Фізіологія стресу.

Питання,
тести

Літературні джерела:
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Політика оцінювання
• Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин,оцінюються на нижчу оцінку ( - 
10% від оцінки).

• Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим 
компонентом оцінювання,за яке нараховуються бали. За об’єктивних 
причин дозволяється перескладання пропущених тем курсу.

Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Мкт2

8

Т1 Т2 Т3 Т.4 Т5 Т6 Т7 МКТ
1

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6

2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2

Поточне тестування та самостійна робота Підсумкови й 
тест 

(екзамен)

Сума

Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 30 100
Т1 Т2 Т3 Т4 МКТ

3
Т1 Т2 Т3 Т4 МКТ

4
2 2 2 2 6 2 2 2 2 6

Т1, Т2 ... Т8 - теми змістових модулів МКР 1,
МКР 2 - модульні контрольні роботи

Робота на лекційних та лабораторних заняттях оцінюється таким
чином:

Лекції: Присутність на лекції - 0,25 балів, активність, наявність конспекту - 0,25 
балів, належне оформлення конспекта - 0,50, задовільне оформлення конспекта - 
0,10, всього за лекційне заняття - 0,6-1,0 бали.
Лабораторні заняття - присутність - 0,5 бали, виконання роботи - 0,5 бали, 
оформлення роботи, захист за розкладом занять - 1 бал, представлення звіту із 
запізненням - 0,5, всього за лабораторне заняття - 1,5-2 бали.
Самостійна робота (перевіряється на лабораторних та практичних заняттях) - 
виконання і представлення індивідуального завдання згідно розкладу занять - 0,5 -1 
бали, представлення завдання із запізненням - 0,25-0,5 бали, всього за одне завдання
- 0,5 -1 бали.

Загальна кількість балів, отримана протягом семестру шумується та 
оцінюється за шкалою:

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності

Оцінка
ЄКТС

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, диферен
ційованого заліку, 
курсового проекту

для заліку



(роботи)

90-100 А відмінно зараховано
82-89 В добре

74-81 С
64-73 Б задовільно
60-63 Е
35-59 ЕХ незадовільно з можливістю 

повторного складання
не зараховано з 

можливістю повторного 
складання

0-34 незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни


